ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
Nr.4 din 11.01.2022
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea retelei unitatilor de invatamint preuniversitar
de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, pentru anul scolar 2022 – 2023

Avand in vedere prevederile:
- art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. d) si alin. (7) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
-art. 19 alin.(1) - (2) si alin (4) si art.61 alin.(1) - (2) din Legea nr.1/2011, Legea
educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de anteprescolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în
unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022 - 2023, aprobata prin
Ordinul M.E.N. nr. 5511/2021 din 28.10.2021;
- Ordinului M.E.C.T.S. nr.6564 din 13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire
a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Vazand adresa nr. 6120/14.12.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Prahova, transmisa
catre institutia noastra in data de 23.12.2021, prin care emite AVIZUL CONFORM pentru
reteaua unitatilor de invatamint preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2022 – 2023, organizata
la nivelul comunei Brazi, judetul Prahova;
Luand in considerare:
-referatul intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune aprobarea retelei
unitatilor de invatamint preuniversitar de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, pentru anul
scolar 2022 – 2023;
-raportul de specialitate al compartimentului de resort cu privire la aprobarea retelei
unitatilor de invatamint preuniversitar de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, pentru anul
scolar 2022 – 2023;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
În temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul local al comunei Brazi, Judetul Prahova adopta prezenta hotarare:
Art.1. Se aproba reteaua unitatilor de invatamint preuniversitar de pe raza comunei
Brazi, judetul Prahova, pentru anul scolar 2022 – 2023, prevazuta in Anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei
Brazi, judetul Prahova si compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, iar hotararea va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate, in
conditiile legii, prin grija secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.

INITIATOR,
PRIMAR,
Leonaş RADU

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
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ANEXĂ
la H.C.L. BRAZI nr.

/2022

REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR ORGANIZATĂ LA NIVELUL
COMUNEI BRAZI, JUDEŢUL PRAHOVA
IN ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023

NR.
CRT.
1.

DENUMIREA UNITĂŢII DE
ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONALITATE
JURIDICĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BRAZI/
PRE,PRI,GIM/RO/
STR. LALELELOR NR.6
Tel. 0244/480101,
e-mail: scoala.brazi@yahoo.com
scoalabrazi1@gmail.com

STRUCTURI
ARONDATE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROFESOR
OPREA MIHAI” SAT NEGOIEŞTI,
COMUNA BRAZI, PRE/PRI/GIM
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DUMITRU
HERA”
SAT BĂTEŞTI, COMUNA
BRAZI, PRI/GIM
ŞCOALA
GIMNAZIALĂ
“ANTONIE
VODĂ”
SAT POPEŞTI, COMUNA
BRAZI, PRI/GIM
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞI
PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA
BRAZI, PRE
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL,
SAT BĂTEŞTI, COMUNA BRAZI, PRE
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL,
SAT POPEŞTI, COMUNA BRAZI, PRE
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL,
SAT NEGOIEŞTI, COMUNA BRAZI,
PRE

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
NR. 7512 din 11.01.2022
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat de pe raza comunei Brazi, judetul Prahova,
pentru anul scolar 2022 - 2023
Potrivit Legii nr.1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile
ulterioare, in sistemul naţional de învăţământ, pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi
formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al
inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri
de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate
juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii.
Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv
autorizate provizoriu.
Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se
organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al
inspectoratelor şcolare.
In conformitate cu prevederile Ordinului M.E.N. nr. 5511/2021 din 28.10.2021 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de anteprescolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în
unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022 - 2023, organizarea retelei
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat se realizeaza prin Hotarare a Consiliului
local cu avizul conform al inspectoratului şcolar. Obtinerea avizului conform este obligatoriu,
lipsa acestuia atragand nulitatea hotararii consiliului local.
La data de 03.12.2021, Consiliul Local al comunei Brazi, judetul Prahova a transmis
Inspectoratului Scolar Judetean Prahova, propunerea cu privire la reorganizarea retelei unitatilor
de invatamint preuniversitar de stat de pe raza comunei Brazi, pentru anul scolar 2022 – 2023.
Prin adresa nr.6120 din 14.12.2021, Inspectoratul Scolar Judetean Prahova a emis Avizul
Conform pentru organizarea retelei scolare in anul scolar 2022 – 2023, la nivelul comunei Brazi,
judetul Prahova.
La adoptarea hotararii privind organizarea retelei scolare se va avea in vedere respectarea
Ordinului M.E.C.T.S. nr.6564 din 13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a
denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, propun consiliului local adoptarea Proiectului
de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamint preuniversitar de pe raza
comunei Brazi, judetul Prahova, pentru anul scolar 2022 – 2023.
PRIMAR,
Leonaş RADU

